Наглядовій раді, виконавчому органу
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
"ХАРКІВЕЛЕКТРО" (код за ЄДРПОУ 05404707)
62495, Харківська обл., Харківський р-н,
сел. Васищеве, вул. Промислова, 11
Я, Градобоєв Олег Володимирович, як особа, уповноважена на вчинення правочинів від імені осіб, що діють спільно та є
власниками домінуючого контрольного пакету акцій, у відповідності до статті 65-2 Закону України «Про акціонерні товариства»,
надсилаю Публічну безвідкличну вимогу про придбання акцій в усіх власників акцій Приватного акціонерного товариства
«ХАРКІВЕЛЕКТРО».
ПУБЛІЧНА БЕЗВІДКЛИЧНА ВИМОГА
про придбання акцій в усіх власників акцій
Приватного акціонерного товариства «ХАРКІВЕЛЕКТРО»
(код за ЄДРПОУ 05404707, далі – Товариство)
1.

Відомості про Заявника вимоги – власника домінуючого контрольного пакета акцій (заявника вимоги, який є прямо або
опосередковано з урахуванням кількості акцій, що належать йому або його афілійованим особам, власником
домінуючого контрольного пакета акцій та реалізує права, передбачені статтею 65-2 Закону України «Про акціонерні
товариства»)
Відомості не наводяться, оскільки рішення про подання публічної безвідкличної вимоги прийняте не одноособово, а
особами, що діють спільно

2.

Відомості про Заявника вимоги – уповноважену особу, якщо рішення про подання до Товариства публічної безвідкличної
вимоги було прийняте особами, які спільно набули право власності на домінуючий контрольний пакет акцій (особами,
що діють спільно), та кожну з афілійованих осіб власників акцій Товариства, які спільно набули право власності на
домінуючий контрольний пакет акцій акціонерного товариства (осіб, що діють спільно) (якщо на дату вимоги такі
афілійовані особи володіли акціями Товариства)

2.1.

Інформація про Заявника Вимоги – Уповноважену особу:

2.1.1.

реквізити договору, на підставі якого
особа і треті особи узгоджують свої дії
щодо набуття домінуючого контрольного
пакета акцій товариства (щодо спільних
дій) та визначається сторона договору,
уповноважена його сторонами на
вчинення правочинів щодо набуття акцій
товариства в інтересах групи осіб, що
діють спільно

Договір б/н про спільні дії щодо реалізації прав за акціями від
10 липня
2019 року
За цим Договором стороною договору, уповноваженою його сторонами на
вчинення правочинів щодо набуття акцій товариства в інтересах групи осіб, що
діють спільно є Градобоєв Олег Володимирович

2.1.2.

прізвище, ім’я та по батькові згідно з
паспортом;
населений пункт місця проживання;
реєстраційний номер облікової картки
платника податків

Градобоєв Олег Володимирович, фізична особа – громадянин України
м. Харків

2.1.3.

кількість акцій товариства, що належать
(прямо та опосередковано) особі після
набуття домінуючого контрольного
пакета акцій товариства, та розмір її
частки в статутному капіталі товариства

Заявнику Вимоги належить:
– прямо 477 285 штук простих іменних акцій Товариства, що становить
38,0016 % статутного капіталу Товариства;
– опосередковано 360 335 штук простих іменних акцій Товариства, що
становить 28,69 % статутного капіталу Товариства;
– сукупно (прямо та опосередковано) 837 620 штук простих іменних акцій
Товариства, що становить 66,6916 % статутного капіталу Товариства

2.1.4.

інформація про депозитарну установу, в
якій відкрито рахунок у цінних паперах
Заявника Вимоги та реквізити рахунку у
цінних паперах Заявника Вимоги

повне найменування: АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "УКРСИББАНК"
місцезнаходження: вул. Андріївська, буд.2/12, м. Київ, 04070
код за ЄДРПОУ: 09807750
реквізити рахунку у цінних паперах: 300657-UA10018983

2.1.5.

контактні дані

контактна особа: Макаров Олександр Вячеславович
телефон/факс: 057-749-11-53
електронна пошта: lawyer@leo2007.com.ua
адреса для листування: 62495, Харківська обл., Харківський р-н,
сел. Васищеве, вул. Промислова, 11

2.1.6.

Інформація про афілійовану особу

Афілійованою особою є Товариство з обмеженою відповідальністю «ЛЕО-2007»
(код за ЄДРПОУ 35351845), яке також є однією із сторін Договору про спільні дії
щодо реалізації прав за акціями

2.2

Інформація про Заявника Вимоги – особу, що діє спільно з Уповноваженою особою під час набуття домінуючого
контрольного пакета акцій:

2.2.1.

реквізити договору, на підставі якого
особа і треті особи узгоджують свої дії

2284401455

Договір б/н про спільні дії щодо реалізації прав за акціями від 10 липня 2019
року

щодо набуття домінуючого контрольного
пакета акцій товариства (щодо спільних
дій) та визначається сторона договору,
уповноважена його сторонами на
вчинення правочинів щодо набуття акцій
товариства в інтересах групи осіб, що
діють спільно
2.2.2.

повне найменування відповідно до
установчих документів;
код за ЄДРПОУ;
місцезнаходження

Товариство з обмеженою відповідальністю «ЛЕО-2007», юридична особа –
резидент України
35351845
61030, м. Харків, вул. Біологічна, 10

2.2.3.

кількість акцій товариства, що належать
(прямо та опосередковано) особі після
набуття домінуючого контрольного
пакета акцій товариства, та розмір її
частки в статутному капіталі товариства

Заявнику Вимоги належить:
– прямо 477 265 штук простих іменних акцій Товариства, що становить
38,0000 % статутного капіталу Товариства

2.2.4.

інформація про депозитарну установу, в
якій відкрито рахунок у цінних паперах
Заявника Вимоги та реквізити рахунку у
цінних паперах Заявника Вимоги

повне найменування: АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "УКРСИББАНК"
місцезнаходження: вул. Андріївська, буд.2/12, м. Київ, 04070
код за ЄДРПОУ: 09807750
реквізити рахунку у цінних паперах: 300657-UA40033594

2.2.5.

контактні дані

контактна особа: Макаров Олександр Вячеславович
телефон/факс: 057-749-11-53
електронна пошта: lawyer@leo2007.com.ua
адреса для листування: 62495, Харківська обл., Харківський р-н,
сел. Васищеве, вул. Промислова, 11

2.2.6.

Інформація про афілійовану особу

Афілійованою особою є Градобоєв Олег Володимирович, який також є однією
із сторін Договору про спільні дії щодо реалізації прав за акціями

2.3.

Інформація про Заявника Вимоги – особу, що діє спільно з Уповноваженою особою під час набуття домінуючого
контрольного пакета акцій:

2.3.1.

реквізити договору, на підставі якого
особа і треті особи узгоджують свої дії
щодо набуття домінуючого контрольного
пакета акцій товариства (щодо спільних
дій) та визначається сторона договору,
уповноважена його сторонами на
вчинення правочинів щодо набуття акцій
товариства в інтересах групи осіб, що
діють спільно

Договір б/н про спільні дії щодо реалізації прав за акціями від 10 липня 2019
року

2.3.2.

прізвище, ім’я та по батькові згідно з
паспортом;
населений пункт місця проживання;
реєстраційний номер облікової картки
платника податків

Макаров Вячеслав Іванович, фізична особа – громадянин України
м. Харків
1926800814

2.3.3.

кількість акцій товариства, що належать
(прямо та опосередковано) особі після
набуття домінуючого контрольного
пакета акцій товариства, та розмір її
частки в статутному капіталі товариства

Заявнику Вимоги належить:
– прямо 238 633 штук простих іменних акцій Товариства, що становить
19,0000 % статутного капіталу Товариства

2.3.4.

інформація про депозитарну установу, в
якій відкрито рахунок у цінних паперах
Заявника Вимоги та реквізити рахунку у
цінних паперах Заявника Вимоги

повне найменування: АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "УКРСИББАНК"
місцезнаходження: вул. Андріївська, буд.2/12, м. Київ, 04070
код за ЄДРПОУ: 09807750
реквізити рахунку у цінних паперах: 300657-UA10033391

2.3.5.

контактні дані

контактна особа: Макаров Олександр Вячеславович
телефон/факс: 057-749-11-53
електронна пошта: lawyer@leo2007.com.ua
адреса для листування: 62495, Харківська обл., Харківський р-н,
сел. Васищеве, вул. Промислова, 11

2.3.6.

Інформація про афілійовану особу

Афілійовані особи відсутні

2.4.

Дата подання повідомлення про набуття права власності на домінуючий контрольний пакет акцій акціонерного
товариства: 11 липня 2019 року

3.

Ціна придбання акцій та порядок визначення такої ціни

3.1.

ціна придбання однієї акції

1,00 грн. (одна гривня.,00 коп.)

3.2.

порядок визначення ціни придбання

Ціна придбання акцій визначена у порядку, передбаченому пунктом 1 частини
6 статті 65-2 Закону України «Про акціонерні товариства», як найбільша з
наступних:
1) подвійна ціна найвищої ціни, за якою заявник вимоги, його
афілійовані особи або треті особи, що діють спільно з ним, придбавали акції
товариства протягом періоду часу, що минув з дати набуття контрольного
пакета акцій товариства, а також протягом 12 місяців, що передують цій даті, –
1,00 грн. (одна гривня.,00 коп.), (0,50 грн. х 2);
2) подвійна ціна найвищої ціни, за якою заявник вимоги, його
афілійовані особи або треті особи, що діють спільно з ним, набули
опосередковане право власності на акції цього товариства протягом періоду
часу, що минув з дати набуття контрольного пакета акцій товариства, а також
протягом 12 місяців, що передують цій даті, за умови що вартість акцій
товариства, які прямо або опосередковано належать такій юридичній особі, за
даними її останньої річної фінансової звітності, становить не менше 90 відсотків
загальної вартості активів такої юридичної особи – заявник вимоги
опосередковано (через ТОВ «ЛЕО-2007») набув право власності на акції ПРАТ
«Харківелектро» протягом 12 місяців, що передують даті набуття такою
особою домінуючого контрольного пакета акцій ПРАТ «Харківелектро»
включно з датою набуття, однак вартість акцій ПРАТ «Харківелектро», які
прямо належать ТОВ «ЛЕО-2007» (ціна придбання акції – 0,50 грн.), за даними
його останньої річної фінансової звітності, становить менше 90 відсотків
загальної вартості активів;
3) подвійна ринкова вартість акцій товариства, визначена суб'єктом
оціночної діяльності відповідно до статті 8 цього Закону станом на день, що
передує дню набуття заявником вимоги контрольного пакета акцій – 0, 88
грн.(нуль гривень, вісімдесят вісім коп.), (0,44 грн. х 2).

3.3.

форма оплати акцій

оплата акцій здійснюється виключно у грошовій формі

4.

Інформація про банківську установу, в якій заявником вимоги відкрито рахунок умовного зберігання (ескроу)

4.1.

повне найменування

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК «АКОРДБАНК»

4.2.

місцезнаходження

04136, м. Київ, вул. Стеценко, буд. 6

4.3.

код за ЄДРПОУ

35960913

5.

Відомості про акціонерне товариство

5.1.

повне найменування відповідно до
установчих документів

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ХАРКІВЕЛЕКТРО»

5.2.

код за ЄДРПОУ

05404707

5.3.

місцезнаходження

62495, Харківська обл., Харківський р-н, сел. Васищеве, вул. Промислова, 11

5.4.

номінальна вартість однієї простої акції
товариства

0,50 грн.

5.5.

загальна кількість простих акцій
товариства

1 255 960

5.6.

код ISIN випуску простих акцій товариства

UA4000078125

6.

Відомості про депозитарну установу, в якій відкрито рахунок у цінних паперах Заявника Вимоги – Уповноваженої особи,
та реквізити рахунку у цінних паперах цієї особи (реквізити рахунку у цінних паперах, на який буде здійснюватись
переведення депозитарними установами прав на відповідні акції з рахунків їхніх власників)

6.1.

повне найменування

АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "УКРСИББАНК"

6.2.

місцезнаходження

вул. Андріївська, буд.2/12, м. Київ, 04070

6.3.

код за ЄДРПОУ

09807750

4.4.

реквізити рахунку у цінних

300657-UA10018983

6.5.

власник рахунку у цінних паперах

Градобоєв Олег Володимирович

7.

Відомості про порядок реалізації публічної безвідкличної вимоги про придбання акцій в усіх власників акцій товариства
особою, яка є власником домінуючого контрольного пакета акцій (далі - Вимога)

7.1.

порядок повідомлення Центрального
депозитарію цінних паперів та розкриття
інформації акціонерам

Протягом наступного робочого дня з дня отримання Вимоги від Заявника
Вимоги – Уповноваженої особи, Товариство:
- розміщує Вимогу на своєму веб-сайті http://ofsko.com.ua;
- розміщує Вимогу у загальнодоступній інформаційній базі даних Національної
комісії з цінних паперів та фондового ринку про ринок цінних паперів;
- надсилає засвідчену копію Вимоги разом із засвідченою копією договору,
укладеного між Заявником Вимоги – Уповноваженою особою та банківською
установою, в якій відкрито рахунок умовного зберігання (ескроу), до
Центрального депозитарію цінних паперів.

7.2.

порядок встановлення дати переліку
акціонерів, в яких придбаються акції під
час реалізації Вимоги

7.3.

строк та порядок перерахування коштів
акціонерам, акції яких придбаваються

7.4.

порядок зняття обмеження та
переведення депозитарними установами
прав на акції

7.5.

порядок та форма оплати акцій

Протягом п'яти робочих днів з дня отримання від Центрального депозитарію
цінних паперів переліку акціонерів Товариство надсилає кожному акціонеру,
акції якого придбаваються, копію Вимоги та надає акціонеру на його вимогу
засвідчену товариством копію надісланої Вимоги, а також реквізити банківської
установи, в якій відкрито рахунок умовного зберігання (ескроу), та реквізити
такого рахунка.
Центральний депозитарій цінних паперів у порядку, встановленому
законодавством про депозитарну систему України протягом трьох робочих днів
з дати отримання від Товариства засвідченої копії Вимоги складає перелік
акціонерів та надсилає його Товариству.
Заявник Вимоги сплачує ціну акцій акціонерам шляхом перерахування
грошових сум банківській установі, в якій заявником вимоги відкрито рахунок
умовного зберігання (ескроу), бенефіціарами якого є акціонери, у яких
придбаваються акції (їхні спадкоємці або правонаступники, або інші особи, які
відповідно до законодавства мають право на отримання коштів). Заявник
Вимоги відкриває такий рахунок умовного зберігання (ескроу) не пізніше дати
надсилання публічної безвідкличної вимоги.
Товариство протягом п'яти робочих днів з дня отримання від Центрального
депозитарію цінних паперів переліку акціонерів складає список осіб, у яких
придбаваються акції, із зазначенням суми коштів, що підлягають сплаті
Заявником Вимоги на користь кожного акціонера, акції якого придбаваються, а
також надає такий список банківській установі, в якій відкрито рахунок
умовного зберігання (ескроу). Зазначений список складається Товариством на
підставі переліку акціонерів, отриманого від Центрального депозитарію цінних
паперів.
Товариство протягом двох робочих днів з дня надсилання кожному акціонеру,
акції якого придбаваються, копії Вимоги повідомляє про це Заявника Вимоги із
зазначенням кількості акцій, що належать акціонерам і придбаватимуться.
Після отримання зазначеного повідомлення від Товариства Заявник Вимоги
переказує грошові суми за акції, що придбаваються, шляхом перерахування
грошових сум банківській установі, в якій Заявником Вимоги відкрито рахунок
умовного зберігання (ескроу).
Банківська установа, в якій відкрито рахунок умовного зберігання (ескроу),
протягом трьох років здійснюватиме перерахування коштів акціонерам, акції
яких придбаваються (їхнім спадкоємцям або правонаступникам, або іншим
особам, які відповідно до законодавства мають право на отримання коштів), на
зазначені ними рахунки у банківських установах або здійснювати виплату
відповідних коштів готівкою.
Перерахування всього обсягу грошових сум є належним виконанням Заявником
Вимоги зобов'язання щодо оплати акцій, що придбаваються.
Центральний депозитарій цінних паперів протягом трьох робочих днів з дня
отримання від Товариства інформації про перерахування в повному обсязі
грошових сум за акції, що придбаваються Заявником Вимоги, в порядку,
встановленому законодавством про депозитарну систему, здійснює зняття
обмеження та забезпечує переведення депозитарними установами прав на
відповідні акції з рахунків їхніх власників на рахунок Заявника Вимоги.
Центральний депозитарій цінних паперів у порядку, встановленому
законодавством про депозитарну систему України, здійснює зняття обмеження,
у разі неотримання від Товариства інформації про те, що Заявник Вимоги надав
документи, що підтверджують оплату акцій, які придбаваються, протягом
одного робочого дня після 90 календарних днів з дня отримання Центральним
депозитарієм від Товариства Вимоги.
Акціонери, акції яких придбаваються (їхні спадкоємці або правонаступники, або
інші особи, які відповідно до законодавства мають право на отримання коштів),
для одержання коштів за викуплені акції мають звернутись до ПуАТ «КБ
«АКОРДБАНК» (код за ЄДРПОУ 35960913), у будь-яке відділення, перелік яких
наведений на офіційному сайті банку accordbank.com.ua.
Для отримання коштів, необхідно надати документи, що дозволяють здійснити
ідентифікацію/верифікацію особи/її представника, в т.ч. заяву за формою банку
та перевірити наявність права цієї особи на одержання коштів.
Після встановлення особи акціонера (його спадкоємця або правонаступника,
або іншої особи, яка відповідно до законодавства має право на отримання
коштів), перевірки наявності в нього права на одержання коштів (згідно зі
списком осіб, а для спадкоємців, правонаступників або інших осіб, які
відповідно до законодавства мають право на отримання коштів, - також згідно з
документами, що підтверджують їх правомочність), та у разі відсутності
інформації про обтяження/заборону відчуження щодо виплат та відсутності
інформації про наявність інших підстав для відмови від здійснення виплати
відповідно до законодавства України, банківська установа, що здійснює
обслуговування рахунка умовного зберігання (ескроу), здійснює перерахування
коштів на рахунок, зазначений акціонером (його спадкоємцем,
правонаступником, чи іншою особою, яка відповідно до законодавства має

